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An Giang, ngày 27  tháng 03 năm 2023 

         

Kính gửi:  Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-AYGT  ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Ban 

An toàn giao thông tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

năm 2023, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

- Triển khai tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho các cán bộ y 

tế cấp xã, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an xã, dân quân tự vệ và 

đội tình nguyện viên đảm bảo an toàn giao thông tại cơ sở. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan, tuyên truyền về những tác hại của việc lạm 

dụng, rượu bia quá nồng độ cồn trong máu theo quy định khi điều khiển phương 

tiện tham gia giao thông. 

- Tiếp tục thực hiện theo Quy chế phối hợp số 3720/QC-CAT-SYT ngày 

09/11/2020 của Công an tỉnh và Sở Y tế về việc kiểm tra, xử lý người điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng cồn đến cấp cứu tại các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh. 

- Các cơ sở y tế có khám sức khỏe cho người lái xe, phải đảm bảo thực hiện 

đúng theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các cơ sở y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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